ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT
DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului local GRINDU.
Nr.26 din 28.11.2016.
Consiliul local al comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
- expunerea de motive a primarului înregistrată la nr.2689 din 28.11.2016;
- referatul de specialitate al secretarului comunei nr. 2688 din 28.11.2016;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.24 din 28.11.2016;
- avizul de legalitate nr.26 din 28.11.2016 emis de secretarul comunei;
În conformitate cu:
- prevederile art.2 şi Anexei nr.1 la O.G.nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului
cadru de organizare si funcţionare a consiliilor locale, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.” a” coroborat cu alin.(3), lit.” a “, art.45, alin.(1) şi art.115,
alin.(1), lit.” b “ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările si completările ulteriore, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare si funcţionare al Consiliului local Grindu,
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului local nr. 11 din
28.09.2012.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu şi consilierilor locali, prin grija
secretarului comunei Grindu.
(2). Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice locale
şi pe sitte-ul : www.grindu.ro.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Vieriu Costel

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETUL IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare si
funcţionare a Consiliului local al comunei GRINDU.

Consiliul local al comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
- expunerea de motive a primarului înregistrată la nr.2689 din 28.11.2016;
- referatul de specialitate al secretarului comunei nr. 2688 din 28.11.2016;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.24 din 28.11.2016;
- avizul de legalitate nr.26 din 28.11.2016 emis de secretarul comunei;
În conformitate cu:
- prevederile art.2 şi Anexei nr.1 la O.G.nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului
cadru de organizare si funcţionare a consiliilor locale, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.” a” coroborat cu alin.(3), lit.” a “, art.45, alin.(1) şi art.115,
alin.(1), lit.” b “ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările si completările ulteriore, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare si funcţionare al Consiliului local Grindu,
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului local nr. 11 din
28.09.2012.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu şi consilierilor locali, prin grija
secretarului comunei Grindu.
(2). Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice locale
şi pe sitte-ul : www.grindu.ro.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Anghel Mihai Ionuţ
Contrasemneaza,
Secretar comuna
Ene Tudora

Nr.34.
Adoptata la GRINDU.
Astazi 20.12.2016.

